Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejších udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte

Zimná údržba chodníkov a ciest stála Košice
4 milióny eur

Tohtoročná zima priniesla viac snehu a ľadu, čo sa prejavilo aj na zvýšených nákladoch
na zimnú údržbu. Mesto Košice za ňu zaplatilo 4 milióny eur, čo je v porovnaní
s predchádzajúcou sezónou takmer miliónový nárast. Okrem vrtochov počasia sa pod
toto zvýšenie podpísalo aj väčšie množstvo chodníkov, na ktorých muselo mesto
zabezpečiť zimnú údržbu. Suma 4 milióny eur by bola ešte vyššia, ak by sa mestu vďaka
spusteniu aplikácie Zimná údržba nepodarilo ušetriť ďalšie finančné prostriedky, len
v tomto roku to bolo približne 300 000 eur. Na budúci rok plánuje mesto zvýšiť počet
chodníkov určených na adopciu, ale premiérovo aj schodísk.

Na Hrešnej sprístupnili nový flowtrail, mesto naň
prispelo sumou 24 000 eur

Fanúšikovia horskej cyklistiky v Košiciach už môžu oficiálne využívať celú dĺžku
cyklotrailu Hriešny v obľúbenej rekreačnej lokalite Hrešná nad Kavečanmi. Stredne
náročný trail v dĺžke 4,9 km je rozdelený do štyroch častí - Mravenisko, Natural, Výšľap
a Hriešny flow. Vybudovanie nového trailu stálo od roku 2019 vyše 32 000 eur, mesto
Košice naň zo svojho rozpočtu prispelo sumou takmer 24 000 eur. V košických
mestských lesoch je doposiaľ 25 km cyklotrailov rôzneho druhu a obtiažnosti.

V pondelok štartujú zápisy do košických
materských škôl

V pondelok 3. mája sa v 56 materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Košice začnú zápisy na školský rok 2021/2022. Potrvajú zväčša do stredy 5. mája.
Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ povinný pre všetky deti, ktoré
najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny. Tie budú prijímané prednostne
podľa miesta trvalého bydliska.
V tomto školskom roku bolo v košických MŠ otvorených celkovo 276 tried, ktoré
navštevuje 5537 detí. V budúcom školskom roku vďaka rozšíreniu kapacít v MŠ
Húskova a MŠ Galaktická pribudnú ďalšie triedy s najmodernejším vybavením.

Začali sa oslavy Dňa mesta Košice

Deň mesta Košice, ktorý pripadá na 7. máj, oslavujú Košičania už tradične niekoľko dní.
Práve v tento deň v roku 1369 bola Košiciam, ako prvému mestu v Európe, kráľom
Ľudovítom Veľkým udelená historicky prvá erbová listina. Tradičné oslavy s bohatým
kultúrnym programom (30.04. – 09.05.) presunula pandémia koronavírusu do
televízneho a online priestoru.

Vyhliadková veža Hradová bude sprístupnená
s obmedzeniami

Vyhliadková veža na Hradovej bude od nedele 2. mája 2021 sprístupnená verejnosti za
dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení. V priestoroch veže platí tiež zákaz
konzumácie jedál. Bližšie informácie o otváracích hodinách a obmedzeniach nájdete na
stránke mestských lesov.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu
o novinky primátora mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania
tohto newslettera môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť.
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